
Karaktervol, met humor en werkzaamheid zo was zijn 
levensgang, zorgzaam voor een ieder, zijn leven lang. 

t 
leder die hem kende, bewaart 'n dierbare herinnering 

aan 

Theodorus Antonius Wilhelmus 
Groot Zevert 

echtgenoot van Anna Maria Harbers 
eerder echtgenoot van Wilhelmina Maria Havekes 

Geboren: 24-5-1902 
Eibergen 

Overleden: 30-3-1999 
Lichtenvoorde (Antoniushove) 

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de St. Bonifatiuskerk 
op zaterdag 3 april en daarna is hij begraven op het 
r. -k. kerkhof te Lichtenvoorde. 

Theodoor was een puur mens. Hij hield van de natuur, van het 
land, zijn dieren. Hij was daarmee een vader, kende geluk en 
verdriet, die lagen bij hem naast elkaar. Heel vroeg, vlak na 
zijn geboorte verloor hij zijn ouders. Met zijn zus Dina werd hij 
door pleegouders (Mentinck in Brook) groot gebracht. 
Zijn andere broers en zusters werden elders grootgebracht. 

In 1935 is hij getrouwd met Wilhelmina Havekes maar moest 
haar op 1 december 1957 op 48- jarige leeftijd ten grave 

begeleiden. Acht kinderen, waarvan de jongste 5 jaar, bleven 
achter. De zorg voor zijn gezin kenmerkte heel zijn 
levensgang. Omdat hij het alleen niet kon redden, hertrouwde 
hij met Anna Maria Harbers, waarmee hij vele gelukkige jaren 
heeft gehad. 

Bijna 97 jaar is hij geworden. Een zeer gezegende leeftijd. Blij 
en opgewekt was hij over die duurzame gezondheid. Op zijn 
negentigste genoot hij nog van fietsen in het Aaltense Goor -
natuurgebied. 

Vader was 'n gelovig mens. Op zijn dood was hij voorbereid. 
Hij voelde zich in Gods hand en bij het laatste afscheid ontving 
hij de ziekenzalving. Allen waren wij daarbij aanwezig. 

We zijn dankbaar dat zijn ziekte vrij kort is geweest zonder 
veel lijden. Het heeft hem goed gedaan de vele bezoeken 
uwerzijds, de goede verzorging van de verpleegsters van 
Antoniushove. Wij zijn er erg dankbaar voor. 

Een wijs en tevreden man is heengegaan. Dat vader, opa en 
superopa ons als kinderen, klein- en achterkleinkinderen zo'n 
prachtig voorbeeld van leven heeft nagelaten, ervaren we als 
een grote rijkdom in ons leven. 

We zullen hem nog echt missen. 

Tot slot aan een ieder onze hartelijke dank voor de steun en 
het meeleven bij het afscheid van onze dierbare vader, opa en 
superopa Theodoor 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen Groot Zevert-Harbers 




